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  267-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:32(  ؟ قائماً  الشرب حكم له قائماً  ا0كل ھل و ، قائماً  الشرب في عنه هللا رضي طالب أبي بن علي حديث في مناقشة - 1

  ) 00:13:34(  ؟ الث?ث الط?ق في فتواه عن تراجع أنه عنه هللا رضي عمر عن ثبت ھل - 2

 00:13:56(  ؟. الحواصل معنى ما.. )  الطير كحواصل بالسواد الزمان آخر في يخضبون قوم يكون(  الصحيح الحديث في جاء - 3
(  

  ) 00:14:21(  ؟. بعدھا أو الص?ة في ا0صابع فرقعة عن نھي ھناك ھل - 4

  ) 00:15:25(  ؟. الخلف من يديه على متكئاً  الجلوس حكم ما - 5

  ) 00:15:43(  ؟.الرفع حكم قائما الطعام أكل عن النھي في الموقوف للحديث ھل - 6

  ) 00:16:13(  ؟.للسھو يسجد ھل القرآن من شيئا الفاتحة بعد يقرأ أن نسي من - 7

  ) 00:16:24(  ؟. فقط أحدھما على أو والمرأة الرجل على)  العروس(  لفظة تُطلق ھل - 8

  ) 00:18:59(  ؟. القبضة مادون أخذه في عمر ابن عمل وبين اللحية بإعفاء وسلم عليه هللا صلى النبي أمر بين نوفق كيف - 9

 بعد القبض بمسألة لھا والتمثيل)  بعمومه اfحتجاج يجوز ف? عمومه على العمل يجر لم عام نص كل(  للقاعدة الشيخ توضيح -  10
  ) 00:32:45. (  الركوع من الرفع

  ) 00:47:14(  ؟ اlمام س?م بعد الص?ة من فاته ما يقضي الذي بالمأموم المسجد إلى الداخل اقتداء حكم ما -  11

  ) 00:48:52(  ؟ مث?ً  الثالثة الركعة في وضوء غير على أنه تذكر إذا اlمام يفعل ماذا -  12

 ) 00:49:50(  ؟ الص?ة يعيد أو سبق ما على يبني فھل عاد ثم شرعي لعذر الص?ة من اlمام خرج إذا -  13

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  هو هذا خاف منك أم ما خاف منك ؟ :الشيخ 

  .شيخنا أنتم إن شاء اهللا ال ختشون يف اهللا لومة الئم  :السائل 

تين ذاك اجلواب الذي هو ليس أنا كنت أريد أن أقول ملا قلت لك ما هو مبلغ علمك يعين ملا أعطي :الشيخ 

جبواب ، كنت بدي أقول لك شايف حالك ، أنت ما شاء اهللا علمت كثري علم واصع حلىت جاز لك أن تقول 



  ...وليس له خمالف 

  .ال يا شيخنا  :السائل 

  .هذا الذي أنا أعتقده فيك ؛ إذا الكلمة هذه اسحبها  :الشيخ 

  .ثقيلة بنسحبها يا شيخنا  :السائل 

  .ال مش ثقيلة يعين بالنسبة لنا لكن اسحبها ال تقلها لغرينا  : الشيخ

  .إن شاء اهللا  :السائل 

نأيت بقي حديث علي صحيح يف البخاري ، هل علي ينبئ بفعله عن أن شرب الرسول عليه السالم  :الشيخ 

  قائما كان بعد النهي ؟

  ...لعل شيخنا السياق  :السائل 

  .قول لك كمان لعل وكل واحد منا يعرضه بالش لعل ؛ ألنه أنا أ :الشيخ 

  .على أساس رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ( ال تعيد علي ، ال ، أنا مش هذا سؤايل ، هل قوله  :الشيخ 

ابق يلي أنا ما حظيت منك جبوابه لكن وهو قال هذا ملا شرب أمام الناس قائما ، يعود سؤايل الس )شرب قائما 

أرغب وأطمع أن أحظى على هذا اجلواب إن شاء اهللا يف السؤال املوجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن 

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وتطبيقه ملا رأى عليه الرسول عليه السالم يعين أن النيب صلى اهللا عليه وآله 

  ن ى عن الشرب قائما ؟ وسلم شرب قائما بعد أ

  .احتمال من السياق احلديث  :السائل 

  واضح السؤال ؟ :الشيخ 

  .واضح شيخنا ، احتمال من السياق  :السائل 

  .احتمال من إيش  :الشيخ 

يلي هو رأيته فيعين لوال أنه كان عرف يف أنه ى ما يقول رأيت رسول اهللا . احتمال من سياق احلديث :السائل 

  ...عليه وآله وسلم  صلى اهللا

أظن أنت حدت عن اجلواب ، وال تزال حتيد عن اجلواب ؛ سؤايل للمرة الثالثة وأنت حر جتاوب للمرة  :الشيخ 

الثانية أو الثالثة بنفس اجلواب ، هل رواية علي لرؤيته الرسول أن شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي 

عين أنه هو أي علي يعين أن فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا عمله الرسول شرب علي بدوره قائما ، هل ي



  الذي هو اقتدى به كان بعد ي الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب قائما ؟

  .جزما ال  :السائل 

  كويس ، جزما ال ، شو حتت التحفظ هذا ، جزما ال ، احتماال ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  رقه االحتمال أليس سقط به االستدالل ؟طيب والدليل إذا ط :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

شو استفدت أنت من احلديث ؟ قلها صرحية ال شيء ؛ نعاجل املوضوع بطريقة أخرى ، احفظ السؤال  :الشيخ 

مبا عندك الطريقة األخرى هل ميكن الرسول عليه السالم أن ينهى عن شيء ويفعل خالفه أم ال ميكن ؟ ال ختاف 

  ل شو عندك ؟من السؤال ق

  .ال ميكن  :السائل 

أنا أقول ميكن ، ومن أجل هيك أنا قلت لك ال ختف ، بس ما استفدنا شيء ؛ هل ميكن الرسول  :الشيخ 

  ينهى عن شيء ويفعل هو خالفه ؟

  .أي نعم ميكن  :السائل 

ي اتفقنا ها شفت يأيت معك مش مثل حكايتك ما بتأيت معي ؛ طيب عرفت اآلن سؤايل وجوابك يل :الشيخ 

  عليه صح ؟

  .نعم  :السائل 

طيب اآلن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ى عن شيء وفعله  :الشيخ 

  ميكن للمسلم عامة املسلمني أن يفعلوا ذلك الشيء أم ال ميكن ؟

  الذي فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ :السائل 

  وكان قد ى عنه ؟ ليس هذا فقط :الشيخ 

  .ال ، ال ميكن أم يفعلوا فعل الرسول الذي فعله خبالف قوله  :السائل 

  ملاذا ؟ :الشيخ 

  .ألن هذا تكون إحدى قرائن خصوصياته على أن هذا من خصوصيات الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

ي إال فيما بعد ؛ أال ميكن أن يكون فعله ما جيوز وكمان أنا رايح أجي معك ولو أنت مش رايح جتي مع :الشيخ 

  دليال على أن النهي للتنزيه وليس للتحرمي ؟



  .ميكن  :السائل 

ها ، هيك أجيت معي ، خليك معي بقي دائما ، رايح يأتيك السؤال الثالث وأرجوا أن يكون األخري   :الشيخ 

  كويس ؟

  .إن شاء اهللا  :السائل 

يه السالم ي التحرمي وثبت عنه أنه فعل هذا املنهي عنه هل جيوز للمسلم هل ميكن إذا ى الرسول عل :الشيخ 

  أن يفعله ؟

  .بعد شيخنا حماولة اجلمع والتوفيق بني القول والفعل  :السائل 

امجع ووفق واجلواب هذا مش جواب ، بس أنا خبليك على كيفك امجع ووفق ، السؤال هو نفس السؤال  :الشيخ 

السؤال الذي تاله هو أنه ميكن أن يكون فعله بيانا لكون يه ليس للتحرمي وإمنا هو السابق ى وفعل وكان 

  .للتنزيه ، كان اجلواب نعم 

  .نعم  :السائل 

  أم نسيت ؟ :الشيخ 

  .ال ما نسيت شيخنا  :السائل 

  مالك ؟ ...طيب اآلن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صرحيا يف التحرمي ، هل ميكن  :الشيخ 

  .أنا وقعت أنت جلسة ما وقعت  :سائل ال

  .انسحب من أول جولة : احلليب 

  أنت استقمت اآلن وما وقعت وعرفت خطأك فالذي هومك هو هذا املنطق املتسلسل ، صح أم ال ؟ :الشيخ 

  .اهللا جيزك اخلري نعم صح  :السائل 

أن النهي للتنزيه وليس للتحرمي  إذا نرجع حلديث علي ، حديث علي يا أخي كان ميكن االستفادة منه :الشيخ 

يا فالن أتشرب قائما قد شرب ( لكن ملا جاء النهي الشديد ى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما 

قئ قئ ( مث قال له أو لغريه  )معك الهر أترضى أن يشرب معك الهر قال ال ، قال قد شرب معك الشيطان 

؛ حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ هذا مينعنا أن نقول إن النهي للتنزيه  )

إما أن يكون قبل النهي ؛ وإما أن يكون حلاجة ولضرورة جتوز هذه الصورة حىت للمسلم املقول له قئ قي ، جيوز 

بقى عند له ألنه يف عذر ؛ وأما يف األخري نقول هذه خصوصية للرسول ال يشاركه فيها أحد من الناس ؛ فحينئذ ن

  النهي الذي ال يقبل التأويل إىل التنزيه واضح ؟



  .واضح يا شيخ  :السائل 

  اآلن نرى أبو احلارث شو عنده ؟ :الشيخ 

اهللا جيزيك اخلري ، شيخنا  كنت أود احلواب عن السؤال الذي تفضلتم به لألخ : الشيخ علي احلليب أبو احلارث 

كان قبل النهي أو بعد النهي يعين فهو ذكر أنه رأيته فأنا تذكرت   أمحد وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعين

شيخنا أو رواية لنفس احلديث يعين استفسر أا هل تقوى أو فيها إملاعة إىل أنه كان يعين أنه ما فهم أن النهي 

  للتحرمي مثال أو أنه استسهل الشيء أو كذا ؟

  .طالقا ال ، أنا أقول إن علي ما عنده خرب النهي إ :الشيخ 

  شيخنا يف الرواية بلغين أنكم تنهون عن الشرب قائما ؟: احلليب 

  .ال ؛ لكن ما عنده خرب أن الرسول ى  :الشيخ 

  بلغين هذا يعين ما له اعتبار ؟: احلليب 

  .ال ، نعم  :الشيخ 

  على نفس السؤال أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غري املاء ؟ :السائل 

( : سبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السالم حديث يف حدود السؤال لكن عندنا حديث آه ، بالن :الشيخ 

فالشرب عرفنا حكمه ؛ أما األكل فكنا نأكل  )كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السالم 

تم املوضوع وحنن منشي ، شايف كنا نأكل وحنن منشي ونشرب وحنن قيام ؛ فالشرب قياما فالبحث السابق خ

بقي أم كانوا يأكلون وهم ميشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه ؛ أما يف حدود 

نهى ( السؤال عندنا األثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو يف صحيح مسلم 

هذا جواب سؤالك  )قيل له األكل ؟ قال شر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ، 

بالضبط ؛ هنا يقال هل قول الصحابة حجة أم ال ؟ الصحايب ملا سئل هذا السؤال وقال إن األكل شر يقصد 

أشر يعين أشر من الشرب قائما ؛ هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحايب الذي ليس هناك ما 

ديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن جيب أن نتأسى به ونقتدي به خيالفه من الشرع من آية أو ح

ونأخذ بكالمه ألنه كان يرى ما مل نر حنن ، وكان يعلم ما ال نعلم حنن وهكذا ؛ فإذا اجلواب الفقهي الدقيق أن 

هذا األثر وحنن  نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عن يا شديدا ؛ أما األكل قائما فليس عندنا إال

نعتقد بوجوب االقتداء ذا األثر ؛ لكن ما جيوز أن نقلب هذا األثر إىل حديث مرفوع ؛ ألننا نكون قد نسبنا 

إىل الرسول ما مل يثبت وإمنا نبني الواقع مث نقول للسائل حنن نرى أن هذا الصحايب اجلليل علينا أن نقتدي به ألنه 



  ؛ واضح ؟ ال يوجد فيما نعلم ما خيالفه وبس

  واضح ؛ بالنسبة للشرب هل هو املاء أم كل األشربة ؟ :السائل 

  كل ما يصدق عليه شرب قائما ؛ أال ترى إذا شربت احلليب يصح أن يقال شرب وال أل ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .هذا هو  :الشيخ 

  

  .تفضل  :الشيخ 

  عنه أنه تراجع عن فتواه بالطالق ؟يف موضوع الطالق يا شيخ هل ثبت عن عمر رضي اهللا  :السائل 

  روي وما ثبت ،  :الشيخ 

  ما ثبت ؟ :السائل 

  .روي وما ثبت أي نعم  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .ولو كان األمر بالتمين لتمنينا أن يكون ثبت  :الشيخ 

  

  .تفضل  :الشيخ 

سيكون أقوام في آخر الزمان ( بغ بالسواد حديث الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي ذكرته الص :السائل 

  واملقصود حبواصل الطري ؟ )يخضبون بالسواد كحواصل طير 

  .يف طيور حنن رأيناها يف املدينة مطوقة بسواد هكذا ، بس هيك  :الشيخ 

  

  .نعم تفضل  :الشيخ 

  ليل ي عنه ؟فرقعة األصابع أثناء الصالة أو بعد االنتهاء من الصالة هل هناك ي أو د :السائل 

فرقعة األصابع يف الصالة عبث ال يليق بالصالة ، ويف ظين أن هناك حديث لكن ما أذكر اآلن إال أنه  :الشيخ 

  .ال يصح ؛ أما بعد الصالة ما فيه مانع وال قبل الصالة كذلك ؛ أما خبصوص داخل الصالة فاحلكم كما مسعت 

ن عباس رضي اهللا عنه أنه قال ملن رآه يفرقع يف الصالة قال له ال أم شيخنا يف أثر ذكرمتوه يف اإلرواء الب: احلليب 

  .لك أتفرقع أصابعك يف الصالة ، فنهاه عنه 



  هل خلصت من سؤالك ؟ أم بقي يف النفس شيء ؟. كويس   :الشيخ 

  .خلص  :السائل 

  

لف هل صح أن هناك ي شيخنا كثري من اإلخوة يسألون عن اجللسة اليت هي اليدين املتكأتني إىل اخل :السائل 

  عنها ؟

الذي يف ذهين أنه يف حديث آخر غري احلديث املعروف الذي رآه متكئا على يساره لكن بعيد العهد  :الشيخ 

  .فيه حيتاج إىل مراجعة نعم 

  

  ما له حكم املرفوع ؟ "شر منه " احلديث الذي يف الطعام  :السائل 

أن يكون يف حكم املرفوع أن ال يكون فيه جمال للرأي و  ال ، ألنه ممكن شرط احلديث املوقوف :الشيخ 

  .االجتهاد وهذا فيه جمال أي نعم 

  

  إذا نسي املصلي أن يقرأ بعد الفاحتة ما تيسر له من القرآن نسي وليس متعمدا ؟ :السائل 

  .البد من السجود  :الشيخ 

  البد من السجود ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  

األول لفظ عروس طبعا لغة نعرفه ولكن اآلن العرف أن العروس هي املرأة وليس تطلق على  السؤال ... :السائل 

  الرجل واملرأة يف العرف ؛ فهنا أال ميكن يعين لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل مبا أن العرف قد خالف هذا ؟

  .برة نعم جوة ال  :الشيخ 

  .يتوضح له بزيادة شوية كلمة طيبة جدا شيخا خلي أخونا أبو أمحد : احلليب 

يعين عندنا قاعدة كلموا الناس على قدر عقوهلم ، وهنا ملا أبو عبد اهللا أطلق على جاره يلي هو يف  :الشيخ 

العرف العام عريس ألنه عروس زوجته ملا أطلق عليه عروس ما أحد فهم منه الذي يعنيه أنه زوج العروس ، واضح 

  ؟

  .نعم  :السائل 



  ال إنسان برة جاءت العروس رايح يفهم إيش لكن لو ق :الشيخ 

  .أثىن امرأة  :السائل 

هناك ما بيصري نستعمل هذه الكلمة ؛ فإذا وضعت الكلمة يف حملها املناسب فهذا هو الواجب وأنا  :الشيخ 

حلقيقة على مثل اليقني أنه واحد اثنني ثالثة أو أكثر من ذلك من إخواننا احلاضرين كانوا قدميا غافلني عن هذه ا

اللغوية لكن ملا استعمل هذه احلقيقة اللغوية زيد وبكر وعمرو صار ما شاء اهللا حممد وأمحد وأبو أمحد مشاركني 

يف معرفة أيش هذه اللغة اليت كانت مهجورة ؛ فإذا البد من التفصيل ، وميكن أبو أمحد فهم التفصيل أليس هيك 

  يا أبا احلارث ؟

  .خنا نعم جزاك اهللا خري شي: احلليب 

  .نعم هذا السؤال األول  :الشيخ 

  

طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت باعفاء اللحية وهي كان ظاهرها األمر  ...السؤال الثاين  :السائل 

  ...والوجوب ونعلم أن حديث عبد اهللا بن عمر أنه إذا كان حج أو اعتمر 

  .بتنتبه غريك يكفيك  انتبه انتبه سؤالك فيه خطأ ، بتنتبه بكفيك ، بتنتبه :الشيخ 

  حنويا ؟ :السائل 

  .ال ال، شرعا ؛ أي نعم  :الشيخ 

نعلم أن هناك أحاديث وردت يف إعفاء اللحية باألمر مث عثرنا أو عثر علماء بس هنا يا شيخ أثر عبد  :السائل 

سواء ما زاد عن  اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنه إذا كان حج أو اعتمر فهل هذا دليل على جواز األخذ من اللحية

  القبضة أو من اجلانبني ؟

أيوه ، القضية ليس هلا عالقة مبوضوع جيب إعفاء اللحية أو ال جيب وإمنا هل جيوز األخذ منها أو ال  :الشيخ 

  جيوز ، صح ؟

  .نعم  :السائل 

 أثر ابن عمر إذا كان متسكك به هو خبصوص قيد حج أو عمرة له جواب ، وإذا كان ليس ذا :الشيخ 

  اخلصوص له جواب ؛ فأي اخلصوصني تعين ؟

  .خبصوص قيد كان إذا حج أو اعتمر  :السائل 

  كويس ، فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر يتغري عندك املوضوع ؟  :الشيخ 



  .ما مل يقم دليل آخر نعم يتغري عندي املوضوع  :السائل 

احلج والعمرة يعين ينتهي اإلشكال ؟ ما أظن أنا يعين لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حىت يف غري  :الشيخ 

...  

  .بالنسبة يل ال ينتهي اإلشكال  :السائل 

لذلك بقي القيد هذا اخلصوص ما له حمل من اإلعراب ، أنا هذا الذي شعره بينما أنت دندنت حوله ،  :الشيخ 

لعمرة وكان يأخذ من حليته دون قيد طيب إذا لإلفادة أقول ثبت عنه القيد واإلطالق ، يعين كان يأخذ يف احلج وا

احلج والعمرة والذي يعين أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل جيوز ختصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية 

  بفعل ابن عمر املطلق أي بالش احلج والعمرة وإمنا مطلقا ؛ فأظن هذا هو سؤالك أليس كذلك ؟

  .كنت بس أختصر على القيد   نعم هذا هو السؤال لكن كان أول شيء :السائل 

أي نعم فلذلك خذها على املاشي فائدة ، جاء القيد وجاء املطلق أيضا ، فابن عمر كان يفعل يف احلج  :الشيخ 

والعمرة وغري احلج والعمرة ، وخذها فائدة أخرى أن األخذ جاء عن غري ابن عمر أيضا ، أي نعم ، وهذا يف 

هان كثري من أهل العلم والفضل ؛ ولذلك ينهون الناس امللتزمني بأن يأخذوا احلقيقة من األمور اليت تغيب عن أذ

وهذا هو األصل أي أن  )حفوا الشارب وأعفوا اللحى ( من حليتهم ألم يريدون أن يقفوا عند عموم النص 

ن الدليل يقف املسلم عند النص العام أو املطلق وال خيرج عليه بتخصيص أو قيد إال بدليل ؛ فاآلن أنا أرى أ

عندنا يف التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل اخلاص باحلج والعمرة مع أن هذا يفيد إىل نصف الطريق ألن 

  الذين يقولون بتنفيذ األمر على عمومه أو إطالقه ال جييزون ذلك ال يف حج وال يف عمرة ؛ واضح ؟

  .نعم  :السائل 

  .ملا يأيت بيانه ؛ وعليكم السالم أهال ومرحبا  فأنا أقول إن فعل ابن عمر هنا حجة وذلك :الشيخ 

  .هو جائي على املوضوع  ...شيخنا الدكتور : أبو ليلى 

جزاه اهللا خري أهال ومرحبا ؛ ابن عمر رضي اهللا عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة  :الشيخ 

بن عمر هو أحد رواته وهنا تأيت قاعدة فقهية  أن ا )حفوا الشارب وأعفوا اللحى ( تتعلق باحلديث السابق ذكره 

الراوي " كثريا ما ينبه عليها أهل العلم يف أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض يف بعض املسائل اخلالفية فيقولون 

الشاهد ( : وهذا كالم سليم مستقى من بعض النصوص احلديثية كمثل قوله عليه السالم  "أدرى مبرويه من غريه 

وسبب هذا احلديث أن النيب  )ليس الخبر كالمعاينة ( وهذا احلديث له رواية أخرى  )الغائب يرى ما ال يرى 

صلى اهللا عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السالم مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى أنه ملا 



عده عجال جسدا له فاتخذوا من ب(( ذهب ملناجاة ربه تبارك وتعاىل وخلف أخاه على اليهود على بين إسرائيل 

( : فلما رجع موسى وأخربه باخلرب ما أخذته الغرية الدينية إال ملا شاهد فلما شاهد قال عليه السالم  ))خوار 

وهذه حقيقة يعين بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة إذ األمر كذلك ؛  )ليس الخبر كالمعاينة 

عليه السالم سنني وهو مسع منه هذا احلديث ؛ ففي اعتقادي بأن  فابن عمر كما نعلم مجيعا عاش مع الرسول

ابن عمر إذا كان يعلم باملشاهدة منه عليه الصالة والسالم أنه ال يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر أن يأخذ 

ىت منها شعرة ملا عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حرصا على االقتداء به ح

  يف بعض األمور اليت قد تستنكر عليه من غريه ؛ وأظن هذا معروف لديكم ؟

  .نعم  :السائل 

فإذا كان هذا الصحايب اجلليل الذي ترمجته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص األصحاب على االقتداء  :الشيخ 

األخذ ما كان ليفعل ذلك  بالرسول عليه السالم فلو مل يره هو أو مل يسمع منه على األقل شيئا يفسح له جمال

  أبدا ؛ واضح إىل هنا ؟

  .نعم  :السائل 

فإذا انضم إىل ذلك بعض السلف كأيب هريرة وابراهيم النخعي وا وا إىل آخره، وغريهم كانوا يفعلون أيضا  :الشيخ 

لكن الذين  " ومن رأى العربة بغريه فليعترب" يأخذون من حليتهم ، مث انضم إىل ذلك أن الذين ال أقول أنا أعلم 

حيتجون مبطلق احلديث أو بعمومه يقولون ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ فقلنا هلم ال ، خذوا 

" من أخذوا من حليتهم فالن وفالن وفالن وفالن ، عليهم بقي اآلن أن يثبتوا لنا العكس ودون ذلك كما يقال 

ون ، ليس عندهم إال جمرد عدم العلم وأهل العلم يقولون  ما هو العكس ؟ أم ما كانوا يأخذ "خرط القتات 

فكون أنا و زيد وبكر ال يعلمون أن أحدا من  "عدم العلم بالشيء ال يستلزم العلم بعدمه " كالما سليما جدا 

الصحابة كان يأخذ فهذا ال يعين أن أحدا من الصحابة كان ال يأخذ ، هذا ليس علما هذا جهل ما ندريه ممكن 

كن هيك ؛ لكن أحد اإلمكانني انتقض مبا ذكرناه عن ابن عمر وأيب هريرة وغريهم من السلف الصاحل ؛ هيك ومم

ويف ذهين أن ابراهيم النخعي حيكي وإبراهيم كما نعلم من التابعني حيكي أم كانوا يأخذون من حليتهم ، وهذا 

بإعفاء اللحية ليس على إطالقه ومشوله  نص مهم جدا ، وعلى هذا نستطيع أن نقول إن أمر الرسول عليه السالم

ألنه ثبت عمليا ممن هلم وزم علما واتباعا أم ما طبقوا هذا احلديث على إطالقه من هنا ومن غريه من أمثلة 

أخرى ، قلت أنا يف كثري من املباحثات وهي يف احلقيقة قاعدة علمية مهمة جدا من تفقه ا أدرك عشرات 

  . ...هان يف معرفة حقيقة أمرها هل جتوز شرعا أو ال جتوز فأقول املسائل اليت تضل األذ



  

كل نص عام مل جير العمل على عمومه فال جيوز االحتجاج بعمومه ؛ واضح هذا الكالم أم غري   ... :الشيخ 

  واضح  ؟

  .واضح  :السائل 

الستدالل ذا النص العام على يعين ال خيفى على اجلميع أن النص العام يدخل حتته أجزاء كثرية فرياد ا :الشيخ 

جزء من أجزاءه بأنه إما حمرم أو مشروع بداللة أيش ؟النص العام ، فهذا االستدالل بالعموم ال جيوز يف كثري من 

األحيان إذا كان االستدالل به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو مل جير عليه العمل ؛ فعلى ضوء ذلك ينبغي أن 

بالعموم ، املثال هو اآلن بني أيدينا ونستطيع أن نأيت بأمثلة أخرى بعضها من واقع حنتج بالعموم أو ال حنتج 

حفوا الشوارب وأعفوا ( حياتنا اليوم وبعضها منثل ا متثيال لتوضيح هذه القاعدة ، املثال بني أيدينا ، األمر عام 

دلتنا أنه أخذ ، إذا ما نأخذ ذا  يراد باالستدالل بأنه ال جيوز األخذ مطلقا ؛ لكن احلياة العملية )اللحى 

العموم ألنه ثبت عمليا خالفه وهو األخذ ، أحيانا يكون األمر معكوسا متاما يراد االستدالل باألمر العام على 

شرعية عبادة ما وهذه العبادة مل تنقل إلينا من أهل العبادة األولني ؛ حينئذ ال يصح االستدالل بالعموم وإال أقررنا 

على بدعهم كلها ؛ ألن أي بدعة على وجه األرض وخباصة إذا كانت من قسم ما يسميه اإلمام  املبتدعني

الشاطيب بالبدعة اإلضافية ال ميكن إال أن يكون هلذه البدعة دليل يف الكتاب أو السنة مع ذلك نقول هذه بدعة 

تم تعرفون وقد حججتم واعتمرمت ؛ واآلن نأتيكم مبثال عملي وآخر أنا أختيله من أجل تفهيم هذه القاعدة ، أن

مرارا أن هناك كثريا من املصلني وهنا أيضا نراهم اآلن يضعون اليمىن على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ، 

  واضح هذا ؟

  .نعم  :السائل 

 هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ هلم وزم يف العلم ، ما هو دليلهم ؟ النص العام ، ليس عندهم :الشيخ 

أبدا حديث  أن الرسول عليه السالم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ، ليس 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام في الصالة وضع (  هناك حديث أبدا ولكن هناك حديث عام 

أي القيام الذي بعد الركوع هذا استدالل  قالوا قام يف الصالة يشمل القيام األول والثاين )اليمنى على اليسرى 

أمرنا معاشر األنبياء بثالث منها بوضع اليمنى على  ...( بالنص العام ؛ كذلك مثال أحاديث أخرى منها 

، قالوا هذا مطلق فهو يشمل القيام األول والقيام الثاين بعد الركوع ؛ فنحن نرى أن هذا )اليسرى في الصالة 

ملاذا ؟ ألنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأسهم حممد عليه السالم االستدالل واهي جدا ؛ 



؛ وإما أنه مل جير العمل عليه ، الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤالء الذين يستدلون باألحاديث العامة 

ود له إطالقا ؛ الذين ال عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع ، وهذا ال وج

يفعلون ذلك ليسوا حباجة إىل أن يثبتوا النفي أي أن يأتوا برواية ما كان رسول اهللا يضع اليمىن على اليسرى بعد 

ما تركت شيئا يقربكم إلى اهللا إال ( رفع الرأس من الركوع ، ليسوا حباجة ، ملاذا ؟ ألن العبادات حمصورة 

عليه السالم يضع يف هذا املكان كما نقل الوضع يف املكان األول ولو مل ينقل كنا فلو كان الرسول  )وأمرتكم به 

وضعنا ؟ ال ، لو كان الرسول يضع يف املوضع الثاين كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع يف القيام األول فإذ مل 

 عليه وسلم مل يكن يفعل ينقل الوضع يف القيام الثاين هذا دليل عملي جرى عليه املسلمون أن النيب صلى اهللا

ذلك ؛ فاالستدالالت باألدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي أقوى أو كانت من 

أقوال الصحابة وهي دوا ؛ ألن أقوال الرسول تكون بدقة حمكمة أكثر من قول الصحايب كان رسول اهللا فقد 

ام الشامل ، هذا املثال واضح ملا كنا يف صدده وال يف أحد له سؤال أو يكون هو ال يدرك مرمى هذا الكالم الع

  .استشكال ؟ قبل أن ننتقل إىل مثال ثاين نعم 

  بالنسبة ملقدار األخذ يعين حف ما يزيد عن القبضة ؟ :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  بالنسبة ملقدار األخذ يقتصر على ما زاد عن القبضة ؟ :السائل 

  .قبض على حليته فما زاد حتت القبضة الشعرات هذه ممكن يقصها نعم إذا  :الشيخ 

  من العارضني ال ؟ :السائل 

  من العارضني إذا كانوا أكثر من قبضة ممكن أيضا ؛ يف أحد له سؤال ؟ :الشيخ 

فيه عن غري ابن عمر عند ما كانوا يأخذون ما حدد قبضة أو غري قبضة فيأخذ منها كما فعل ابن عمر : سائل 

  الزيادة عن ذلك ؟أم 

  .ال ، نقف عند فعل ابن عمر ألنه هو له مزية كونه هو راوي احلديث  :الشيخ 

هذا ضابط قوي شيخنا أن الواحد يقول إنه لو مسع أول الكالم قال جيوز تكون حليته هيك يعين كإشارة : احلليب 

  ...تكون هذا تقييد 

بصورة أوضح فكثريا ما أقول ذه املناسبة إذا دخل  ، أي نعم  أنا أضرب مثاال يوضح القضية ... :الشيخ 

مجاعة املسجد يف وقت الظهر أو العصر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب كل 

واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده فلو بدأ إلنسان فكرة وملا دخلوا اجلماعة ورآهم يصلون أيش وحدانا 



صالة الجماعة ( وقال  )يد اهللا على الجماعة ( لوا يا مجاعة ليش حنن عم يف الصالة والرسول قال فقال هلم تعا

صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته واحدة ، وصالة الثالثة ( إىل آخره ، وقال  ) ...تفضل صالة الفذ 

أم ال ؟ كلكم اآلن بصوت  وهكذا تعالوا نصلي مجاعة ؛ ترى هذه اجلماعة مشروعة )أزكى من صالة االثنين 

واحد بتقولوا ال ، غري مشروعة ؛ طيب يف ي عن هذه الصالة ؟ كمان ما يف ي ما يف ي ما قال الرسول ال 

تصلوا السنن الرواتب مجاعة ؛ لكن أنا أقول بطريقيت اخلاصة ى الرسول لكن هذا النهي ال يشرتك يف فهمه عامة 

كل خاصة الناس إمنا بعض دون بعض ومن هنا جاء اخلالف يف مسألة البدعة   الناس بل حىت ال يشرتك يف فهمه

كل بدعة ( : احلسنة والبدعة السيئة ؛ ألن الذين يقولون إن هناك بدعة حسنة ما فهموا قوله عليه السالم 

اليت إال أا مقيدة أي ليست كل بدعة ضاللة ، يعين هذا من أعجب اخلالفات  )ضاللة وكل ضاللة في النار 

وقعت يف األمة ؛ فنحن الذين وفقنا اهللا عزوجل بفضله ورمحته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة اليت قعدها الرسول 

وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ( : عليه السالم يف اتمعات العامة يف خطبه يوم اجلمعة وغريها فيقول 

ان ذه الصورة اليت صورا لكم آنفا تعالوا لنصلي مجاعة متشي فهمناها على إطالقها ومشوهلا حينما يأتينا إنس )

مش  ))صلوا عليه وسلموا تسليما (( هذه على أهل البدعة ، ملاذا ؟ يا أخي ليش عم تنكر علينا ، اهللا قال 

  .بنكروا علينا 

  ...رحم اهللا عبدا إذا صلى : احلليب 

نا صورا لكم آنفا على الذين مل يتأسسوا ذه القاعدة أيوه ،فإذا راحية تنطلي هذه الصورة اليت أ :الشيخ 

؛ أما حنن فما ينطلي علينا األمر واحلمد هللا ونقول هذه  )كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ( العظيمة 

بدعة ، الصالة مجاعة بالسنن هذه بدعة ، طيب نرجع لسؤالنا السابق يف عليها ي ؟ ال واهللا ما فيها عليها ي 

كل بدعة ضاللة وكل ( ما فيه عليها ي كما يفهمون كما يريدون ؛ لكن حنن حسبنا قوله عليه السالم  ،

، واألحاديث املعروفة يف هذا املعىن إذا، من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه اجلماعة وهي )ضاللة في النار 

ا إليها أي السلف ؛ كذلك نقول هذا الوضع داخلة يف األدلة العامة ، نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقون

يف القيام الثاين لو كان مشروعا وكانت األدلة العامة اليت حيتجون ا تشمل هذا املكان حينئذ كان السلف 

يعملون ذا الشمول فإذ مل يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة جلماعة السنة لو كان ذلك داخال يف األدلة 

  وا ا ؛ واضح ؟العامة لعمل

  .واضح  :السائل 

هذا نص عام لكن هل جرى العمل على هذا النص العام ؟ اجلواب ال ؛ ملاذا ؟  )أعفوا اللحى ( إذا  :الشيخ 



ألنه عندنا نصوص عن السلف وليس عندنا ما خيالفهم ، فاستقام لنا االستدالل أن األخذ ما دون القبضة جيوز 

  .ومن تابعه يف ذلك من السلف واحلمد هللا رب العاملني  بدليل راوي احلديث عن ابن عمر

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  .وإياكم إن شاء اهللا ، نعم  :الشيخ 

  

بعض الناس عند ما يدخل املسجد ويكون مسبوق ويكون اإلمام قد أى الصالة فبعض الناس  ... :السائل 

  فما حكم هذا العمل ؟ املسبوقني يدخل آخر مسبوق آخر فيقتدي باملسبوق األول

  .مثل ذاك احلكم يعين مثل مجاعة السنة يعين  :الشيخ 

  هل نبطل الصالة يا شيخ ؟ :السائل 

  .ال نبطل ؛ لكن ال نتقرب إىل اهللا ا  :الشيخ 

  

إذا كانت هناك مجاعة مثال أربع ركعات ويف الركعة الثانية بطل وضوء اإلمام فكيف يتصرف اإلمام يف  :السائل 

  احلالة تبطل صالة املأمومني ؟هذه 

ال ما تبطل ، هنا ميكن معاجلة األمر بطريق من طريقني اثنني ، املعاجلة األوىل وهي اليت ميكن أن تكون  :الشيخ 

أيسر شيء أنه هو يقدم واحد من خلفه فيتابع تتمة الصالة باجلمهور وينصرف ويتوضأ ويقتدي بنفس هذا 

نية لكن هذه نادرا ما تتحقق ألا ال تتيسر يف هذه املساجد فممكن يف بعض الوكيل الذي وكله ؛ ويف صورة ثا

الدور إذا وقعت هذه القضية وهي أن اإلمام يشري إىل اجلماعة أن كما أنتم ، كما أنتم ؛ إن كان تذكر وهم قيام 

جع وجيد الناس يتموا قائمني ، إن ركع بتموا راكعني ، إن سجد يتموا ساجدين ويقوم هو ويتوضأ ويغتسل ولري 

  .ينتظرونه كما أمرهم ويتابع م الصالة ؛ وأنتم شايفني بقي الصورة هذه كأا صورة خيالية 

  .يف ناس ببطلوا الصالة من هذه : احلليب 

  .؛ نعم  ...لكن حنن فعلناها هذه رمبا أكثر من مرة ما هي كثرية علينا بالطبع ،  :الشيخ 

  

صورة األوىل هذا اإلمام الذي ذهب ليتوضأ وجاء وأكمل صالته فهل يبين على إذا أكمل الصالة يف ال :السائل 

  ما تقدم أم يعترب صالته الغية ؟

  وإال ليش حبسهم ذه احلبسة هذه ؟ :الشيخ 



  . ...ال أقول عن الصالة األوىل أو الذي وكل الواحد ورجع  :السائل 

م الركعة األوىل ويف الركعة الثانية تذكر أنه على غري  يعين إذا أردنا أن نوضح سؤالك إنه هو كان صلى :الشيخ 

وضوء وهو قائم مثال ورجع حيث أن امليضئة قريبة منه فتوضأ وإذا وجد اجلماعة مثال يف الركعة الثانية مثل ما 

  تركهم وكان قد وكل ذاك الوكيل فهو يسلم مع اإلمام ؛ واضح ؟

  .واضح  :السائل 

ة ؛ ألنه هكذا وقع مع الرسول عليه السالم خبالف ما لو تذكر بعدم الطهارة بعد أي اعتد بتلك الركع :الشيخ 

انتهاءه من الصالة فإن كان إماما أو مقتديا البد بأن يعيد لكن يف حالة كونه إماما يعيد وال يأمر بأن يعيدوا ؛ 

  واضح ؟

  . واضح  :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

 احلالة األوىل يعتد يف الركعة األوىل وهو تذكر أنه على غري وضوء ، يف دليل شيخنا بالنسبة أنت قلت يف :السائل 

  على هذا الفعل يعين ؟

  نعم حنن تعلمنا منكم ، حنن حنكي بدون دليل ؟ :الشيخ 

  .أستغفر اهللا  :السائل 

رب ذات يوم يف جاء يف سنن أيب داوود من حديث أيب بكرة الثقفي أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ك :الشيخ 

صالة الفجر مث تذكر أنه على جنابة فأشار إليهم أن كما أنتم ودخل احلجرة واحلجرة جنب املسجد ورجع ورأسه 

  .يقطر ماء فأمت م الصالة 

  .يف احلديث أنه ما أكمل ركعة أو شيء من الصالة ألنه يتقول أنت كرب  :السائل 

ركعة نقول لك أصبت وصدقت ؛ أما ما صلى أي شيء هذا  أما لو بقيت على لفظك األول ما أكمل :الشيخ 

خطأ ألنه ركن الصالة األول هو تكبرية اإلحرام ، فهو اعتد بتكبرية االحرام ، لو ال ذلك كان يقول الراوي مثل 

ما قال يف األول ، يف األول شو قال ؟ قال كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الفجر مث أشار إليهم أن 

  .ما قال فكرب يعين اعتد بالتكبرية األوىل اليت كربها وهي ركن  )فصلى بهم ( امكثوا ، ملا رجع قال 

  فصلى م يعين هذه ال يفهم منها أنه ما أتى بتكبرية اإلحرام ؟ :السائل 

  ال ، أنت تقول عن نفسك ؟ :الشيخ 

  .أنا هذا فهمي  :السائل 



  .م الناس كلهم معك هذه مشكلة أيوه أنت تقول عن نفسك أما تعم :الشيخ 

  أال حتتمل أنه كرب ؟ :السائل 

  .ال ما حتتمل  :الشيخ 

  ...أنا يف فهمي أنه صلى م : سائل آخر 

 ...له حظ من النظر " معليش صار هنا من يشد من أزرك معليش لكن هذا احتمال كما يقولون شعرا  :الشيخ 

  ؟ "

  . خالفا له حظ من النظر إال*** ليس كل خالف جاء معتربا : احلليب 

أنا رايح أبني لكم شيء تقتنعون فيه إن شاء اهللا مش هيك جمرد دعوى وإال فالدعاوى ما مل تقيموا  :الشيخ 

عليها بينات أبناءها أدعاء اصرب اصرب إما أن نقول إن تكبرية اإلحرام اعتد ا الرسول أو ما اعتد ا الرسول يلي 

  وه هل يعتد ذه التكبرية ؟يقول باالحتمال الذي طرحتم

  .ال  :السائل 

  .ال ، مثل ما قال معك قول معه ، طيب فهمه أنت وهذا جزاءك  :الشيخ 

  يقول إن الصالة بدأت بالتكبرية جدد الغسل فهل يعتد ذه التكبرية أم ال ؟ كون النيب راح يغتسل ؟ :السائل 

  ...بقول بدأ : سائل آخر 

  يعتد ؟جاوب يعتد أم ما  :السائل 

أيوه أيوه هيك تعلمنا ، هو هيك قال صحيح أنت قلت مثل ما قال ألنه هو قال مثل ما قلت ؛ طيب  :الشيخ 

السؤال الثاين لو هذه احلادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما يف حادثتني ما ، هل يقول للجماعة باإلشارة 

  .مش بالكالم أن كما أنتم ؟ قل أنت األول هو الثاين ؟ 

  .أتكلم إذا بده يبطلها  :ائل الس

ال ، أنا ما أقول بتكلم أو بتكلم ، هل حبّمل الناس هؤالء أنه خليكم  يا ناس واقفني خليكم راكعني  :الشيخ 

  خليكم ساجدين حلىت أعود إليكم ؟

  .يبدأ من جديد  :السائل 

تؤاخذوين أنا تذكرت أنه كنت  أيوه يفعلها ؟ لكان شو بقول هلم ؟ بقول هلم من فضلكم اسرتحيوا وال :الشيخ 

  أيش ؟ على غري طهارة ؛ صح ؟

  .على الطريقة األوىل أفضل  :السائل 



بس ذه أحسنت يا أستاذ ؛ شوف اآلن يف قصة أخرى تشبه هذه ، وملا كانت هذه ليست يف  :الشيخ 

لوا قصة أيب داوود الصحيح أو يف أحد الصحيحني وإمنا هي يف سنن أيب داوود بعض العلماء لغرابة القصة مح

على قصة البخاري اليت يف البخاري شو هي ؟ قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد ذات صباح 

فتذكر قبل أن يكرب أنه على جنابة فقال هلم امكثوا وراح واغتسل وجاء وكرب وصلى ؛ هنا التكبرية تكبرية االحرام 

شوف ، التكبرية ملا رجع الرسول بعد االغتسال ذكرت ، هذه فارقة يف املرة األوىل ما ذكرت ، عكس تلك متاما 

مكانكم ، قصة البخاري قال هلم ألنه ليس يف الصالة ، أما  ...بني قصة أيب داوود وقصة البخاري ؛ فارقة ثانية 

غرابة هناك فهو يف صالة فما يصح أن يأيت بشيء يف الصالة إال فيما يتعلق بإصالح الصالة وهو الطهارة ؛ فل

القصة األوىل قالوا محلوها على القصة األخرى تبع البخاري مع أنه فيه فرق كبري بني القصتني مما يدل على أما 

  . ...حادثتان خمتلفتان متام االختالف ، هناك القصة 
  


